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Maatschappelijke opgave

“We willen dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen”

1. Introductie

De Stichting FRIS Voor Kinderen is een initiatief van Hans Peter Fris 

en Marc Poelmann. Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid 

en persoonlijke verbondenheid en historie, hebben zij een groot 

hart voor kinderen die een minder fortuinlijke start in het leven 

kennen. Zij weten wat dat betekent. 

Bovendien weten zij - als gewaardeerde DGA’s van een van de 

grootste vastgoedbeheerbedrijven van Nederland - dat ieder 

mens een veilig plek nodig heeft om zich te kunnen uiten, ont-

wikkelen, genieten en te restaureren. Deze twee vertrekpunten 

gecombineerd hebben geleid tot de oprichting van de Stichting 

FRIS Voor Kinderen: een stichting die duurzaam, structureel en in-

cidenteel wil bijdragen aan de maatschappelijke en menselijke 

opgave om kinderen (en waar relevant hun ouders) in een kwets-

bare situatie te ondersteunen.

De Stichting FRIS Voor Kinderen zet zich in voor kwetsbare kinde-

ren in de maatschappij. Voor hun welzijn en een goede start van 

hun ontwikkeling hebben zij altijd een veilige plek nodig. 

In dit beleidsplan 2016 – 2019 treft u op hoofdlijnen de missie, 

doelstellingen en activiteiten van de stichting aan, alsmede de 

samenstelling van het bestuur én de financiële verantwoording. 

Pascale Koene 

Secretaris Stichting FRIS Voor Kinderen.
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Een veilig onderdak 

“Voor de kinderen in kwetsbare situaties”  

2. Visie en missie van de stichting 

2.1  Waarom deze stichting?

Het is niet ieder kind gegeven; die veilige, onbezorgde jeugd 

in een prettige omgeving, waarin je kunt spelen, je jezelf 

kunt ontwikkelen, je kunt leren en dus als kind natuurlijk kunt 

opgroeien tot volwassen mens vol vertrouwen.

De realiteit is harder. Tienduizenden kinderen komen jaarlijks in 

een kwetsbare situatie terecht: door de dood van hun ouders, 

pure economische malaise, of door mishandeling, misbruik, 

verwaarlozing en onkunde. Deze kinderen zijn thuisloos, dakloos, 

wees of staan teveel onder druk. Die veilige plek en inspirerende 

omgeving om in op te groeien, waar ieder kind behoefte aan 

heeft en recht op heeft, is dan aangetast. Juist die kinderen 

verdienen onze extra aandacht.

• 5.000 kinderen tot 11 jaar wonen tijdelijk met hun moeder in 

een opvanghuis.

• 2.500 tienermoeders moeten hun kind opvoeden.

• 18.000 kinderen worden nu in een pleeggezin opgevangen.

• 34.000 weeskinderen en halfwezen (0-18 jaar) 

• Jaarlijks worden baby’s omgebracht door moeders die ten 

einde raad zijn

2.2 Visie

De stichting FRIS Voor Kinderen vindt dat ieder kind recht heeft 

op een eigen, veilige plek om zich in welzijn te kunnen ontwik-

kelen. Daar willen we direct en indirect aan bijdragen.

2.3 Missie 

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van initiatieven die 

leiden tot:

“Een veilig onderdak en een inspirerende gezonde omgeving 

voor de meest kwetsbare kinderen in de samenleving: Om een 

goede ontwikkeling van deze kinderen te kunnen borgen: en ze 

een (alsnog) schitterende frisse start te kunnen bieden voor een 

waardige volwassen toekomst vol welzijn voor deze kwetsbare 

kinderen; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander 

verband houdt.

2.4  Hoe te bereiken? 

De stichting wil haar doelstelling bereiken door:

• het financieel ondersteunen van projecten en instellingen;

• het initiëren, stimuleren en faciliteren van publiciteit en initia-

tieven rond kwetsbare kinderen en een veilige leefomgeving;

• het via presentaties, bijeenkomsten en  samenwerkings-

verbanden onder de aandacht brengen van dit thema;

• het opbouwen van een netwerk in de vastgoedwereld, 

dat vanuit maatschappelijke betrokkenheid onbezoldigd 

wil bijdragen aan een concrete duurzame oplossing voor 

huisvesting(vraagstukken) wanneer de kwaliteit van leven 

voor kwetsbare kinderen in het geding is.
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Een volwassen initiatief 

“We willen een verschil maken, met elkaar”

3. Het bestuur van de stichting 

De Stichting FRIS Voor Kinderen is een initiatief van Hans Peter 

Fris en Marc Poelmann. Zij vormen samen met Pascale Koene het 

bestuur van de stichting. Zie voor meer informatie over de be-

stuurders: www.frisvoorkinderen.nl.

Voorzitter: 

mr. Marc Poelmann

Jurist Marc Poelmann is vanuit zijn eigen jeugd persoonlijk en 

maatschappelijk betrokken bij het welzijn van kinderen zonder 

ouders. Vader van twee kinderen. In het dagelijks leven directeur 

eigenaar van een vastgoedbeheerbedrijf. 

Penningmeester: 

Hans-Peter Fris 

Hans Peter Fris is in het dagelijks leven de derde generatie direc-

teur eigenaar van een groot famlievastgoedbedrijf. Kent nut en 

noodzaak van een veilig onderkomen als geen ander, zeker voor 

kinderen. Vader van drie. 

Secretaris: 

Pascale Koene

Pascale Koene is in het dagelijks leven Manager Operationele Za-

ken. Moeder van twee dochters, met een hart van goud. Mede-

oprichter van de stichting.

Zie voor meer informatie over de bestuurders: www.frisvoorkin-

deren.nl. en de oprichtingsstatuten http://www.frisvoorkinderen.

nl/assets/documents/afschrift-oprichting-stichting-fris-voor-kin-

deren-3-.pdf

Vergoedingen

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoe-

ding voor haar werkzaamheden en bijdragen. Zie verder ook: 

Hoofdstuk 5 - Financiële Verantwoording. 
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4. Beleidsspeerpunten en activiteiten 

2016 – 2019 

Stichting FRIS Voor Kinderen wil een wezenlijke bijdrage leveren 

aan de veilige eigen plek voor kwetsbare kinderen. Hiertoe heeft 

het bestuur het beleidsplan 2016 - 2019 opgesteld met vijf speer-

punten en concrete aanverwante activiteiten. 

4.1 Beleidsspeerpunten 

 

1.  Opzet van een duurzaam landelijk support-netwerk in de 

     vastgoedwereld met een centraal platform om veilige (woon)

     ruimte voor kwetsbare kinderen en hun ouder(s) sneller 

     bereikbaar te maken.

2. Actieve steun landelijke projecten.

3. Actieve steun lokale projecten.

4. Actieve steun individuele initiatieven

5. Werving financiële middelen 

4.2  Concrete activiteiten op basis van de beleidsspeerpunten 

Beleidsspeerpunt 1: 

Opzet duurzaam support-netwerk in de vastgoedwereld: 

veilige woonruimte voor kwetsbare kinderen en ouders.

Naast incidentele en duurzame ondersteuning van projecten 

en instellingen (zie verder), heeft de stichting als doel om een 

duurzaam landelijk support-netwerk in de vastgoedwereld op te 

zetten, met een centraal platform, om veilige woonruimte voor 

kwetsbare kinderen en hun ouder(s) sneller beschikbaar en finan-

cieel beter bereikbaar te maken, of met aanvullende activiteiten 

te verbeteren.

Deze specifieke activiteit wordt stapsgewijs en doelbewust  

gerealiseerd via het netwerk van de bestuurders.

2016 - Initiatiefase

2017 - Ontwikkelfase

2018 - Realisatiefase

Beleidsspeerpunt 2: 

Actieve steun landelijke projecten:

Duurzame financiële donaties en sponsoring voor onder meer – 

edoch niet gelimiteerd- :

• De Week van het Vergeten Kind (organisatie: Stichting Het  

Vergeten Kind

• Stichting Beschermde Wieg - De Vondelingenkamer

• De Week van de Pleegzorg (organisatie: Pleegzorg Nederland)

• Maatschappelijke Opvangcentra (met/voor kwetsbare kinde-

ren)

• Initiatieven voor maatschappelijke opvang van tienermoe-

ders/kinderen

Deze specifieke activiteit wordt minstens een keer per kwartaal 

voorbereid, uitgewerkt door het bestuur tijdens een bestuursver-

gadering.

Beleidsspeerpunt 3: 

Actieve steun lokale projecten.

Incidentele financiële micro-donaties voor:

• Lokale instellingen, met een eenmalige projectbehoefte

Deze specifieke activiteit wordt minstens een keer per 

jaar voorbereid, uitgewerkt door het bestuur tijdens een 

bestuursvergadering.

Beleidsspeerpunt 4: 

Actieve steun individuele initiatieven

Incidentele financiële micro-donaties voor:

• Tienermoeders met een huisvestingsvraagstuk

• Particuliere initiatieven, gericht op de veilige ruimte/activiteit 

voor kwetsbare kinderen

Deze specifieke activiteit wordt minstens een keer per 

jaar voorbereid, uitgewerkt door het bestuur tijdens een 

bestuursvergadering.

Beleidsspeerpunt 5: 

Financiële werving

De stichting FRIS Voor Kinderen heeft financiële middelen nodig 

om kwetsbare kinderen een veilige ruimte te bieden. Hiertoe 

werft de stichting actief om de voldoen donatieruimte te reali-

seren. 

2016 – doelstelling: Minimaal 40.000 euro

2017 – doelstelling: Minimaal 85.000 euro

2018 – doelstelling: Minimaal 105.000 euro

Deze specifieke activiteit heeft de continue aandacht van het be-

stuur en wordt minstens een keer per kwartaal voorbereid, uitge-

werkt door het bestuur tijdens de bestuursvergadering.

Sponsoren werving

De stichting FRIS voor Kinderen nodigt zakelijke en nieuwe re-

laties uit om als sponsor vrienden van de stichting te worden. 

Zakelijke relaties kunnen met hun expertise, product of dienst 

maatschappelijk verantwoord bijdragen aan zowel de realisatie 

van incidentele als duurzame projecten. 

2016  – doelstelling: minimaal 20.000 euro 

(in pecunia of diensten) 

2017 – doelstelling: minimaal 45.000 euro euro 

(in pecunia of diensten)

2018 – doelstelling: minimaal 65.000 euro euro 

(in pecunia of diensten)
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5. Financiële verantwoording

Het vermogen van de stichting wordt – conform de statuten - 

gevormd door:  

• subsidies, giften en donaties;

• hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten;

• hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De stichting FRIS Voor Kinderen verzorgt haar activiteiten op basis 

van altruïsme en/of maatschappelijke betrokkenheid. 100% van 

de donaties komen ten goede aan de kwetsbare kinderen. 

Standaard operationele kosten is gegarandeerd door initiatief-

nemers

De operationele kosten voor de organisatie (waaronder back 

office-kosten, administratievoering, werving financiële middel-

en, netwerk en PR-activiteiten voor de stichting ) worden in de 

periode 2016 – 2019 volledige gedoneerd (in pecunia of omniet 

diensten) door de initiatiefnemers Hans Peter Fris en Marc Poel-

mann.  De stichting kent derhalve geen belasting door operati-

onele kosten. 

Vergoedingen bestuur en vrijwilligers: onbezoldigd

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoe-

ding voor haar/hun werkzaamheden en bijdragen. Er wordt geen 

personeel aangenomen. De stichting kent derhalve geen belas-

ting door vergoedingen aan bestuur of vrijwilligers. 

Donatiegelden: 100% komt ten goede aan de doelstelling

100% van de donaties komen ten goede aan de kwetsbare kin-

deren. Dit via de realisatie van de beleidspunten 1 t/m 4. Gedo-

neerde gelden worden niimmer aangewend voor financiële wer-

vingsactiviteiten. De stichting kent derhalve geen belasting door 

financiële of sponsor- wervingskosten. 

Administratieve registratie, verantwoording en publicatie 

De dagelijkse administratie, opstelling jaarrekening, financiële 

verslagen en verantwoording worden verzorgd door de penning-

meester en een vrijwillige accountant. Actuele activiteiten en de 

financieel verslagen worden minstens één keer per 6 maanden 

gepubliceerd op de website. Controle jaarrekening vindt plaats 

door het bestuur en onbezoldigd door een tweede externe on-

afhankelijk accountantskantoor. De stichting kent derhalve geen 

belasting door accountancykosten. 

100% ten gunste van het doel

“Want juist kwetsbare kinderen hebben 

een veilige omgeving nodig”
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Bewust communicerend

“We kunnen kinderen samen een betere start bieden”

6. Communicatie

De Stichting FRIS Voor Kinderen wenst zowel haar visie en missie 

als de voortgang van de activiteiten te communiceren. Hiertoe 

verzorgt de stichting de communicatie met haar doelgroepen op 

vijf wijzen:

1. Website www.frisvoorkinderen.nl 

2. Actieve persoonlijke promotie via bestuursleden en 

 vrienden van de stichting

3. Publiciteit rond donatiemomenta aan projecten en 

 personen: via landelijke, lokale en vakmedia 

 en corporate 

4. Het stimuleren van actieve professionele promotie 

 door corporate vrienden van de stichting 

5. Het aansluiten en betrekken van Bekende Nederlanders 

 en/of woordvoerders – beinvloeders (die reeds binnen het 

 aandachtveld van de stichting actief zijn)

Realisatie van bovengenoemde vijf communicatiemethoden 

vindt plaats op basis van vrijwilligheid en/of omniet-donaties. 

Bezoek onze website: www.frisvoorkinderen.nl 
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 7. Gegevens 

     Stichting FRIS Voor Kinderen 

Stichting FRIS Voor Kinderen

Hoogoorddreef 15

1101 BA Amsterdam

020-6913043

www.frisvoorkinderen.nl 

Kamer van Koophandel: 64797139

RSIN: 855851600

Bankrekening: NL09RABO0308532546

Algemeen Nut Beogende Instelling: in aanvraag 

De Stichting FRIS Voor Kinderen is opgericht op 21 december 2015 door notaris mr. Marijn Alberts te Amsterdam. 

Noblesse Oblige 

“Naar vermogen bijdragen aan een betere wereld”



Welkom bij FRIS Voor Kinderen

 

Stichting FRIS Voor Kinderen

Hoogoorddreef 15

1101 BA Amsterdam

020-6913043

www.frisvoorkinderen.nl 


